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monsters legacy 
... czyli kolekcja potworów z wytwórni Universal. Dla wielbicieli 
starych filmów grozy rzecz nie do przegapienia. Zestaw czterna¬ 
stu filmów, z klasykami takimi jak „Dracula” z Belą Lugosim oraz 
„Frankenstein” z Borisem Karloffem na czele. Oprócz tego wiele 
innych, cudownie staroświeckich i kompletnie już niestrasznych 
obrazów, urzekających swoim klimatem i niepowtarzalnym sty- 

spodziankami (np. „Draculę” można obejrzeć ze specjalnie 
do tego wydania skomponowaną muzyką Philipa Glassa). Cudo! 

wyhoduj sobie perlę 
Walentynki już niedługo, więc pora rozglądać się 
za prezentami dla waszych ukochanych. My pod- 

wostki pokażemy wam, jakie gadżeciki wymyśla¬ 
ją, najwyraźniej znudzeni, Amerykanie. Otóż, 
za Oceanem można nabyć zestaw, dzięki które¬ 
mu hoduje się perłę. Prawdziwą. Zestaw składa 
się z zakonserwowanego w alkoholu skorupiaka 

jakichś nieokreślonych bliżej dodatkowych pomo¬ 
cy i instrukcji. I podobno to działa. Gdy postąpisz 
według wskazówek, to po jakirrtóczasie z małża 





bizaar bazaar 
do poczytania 







Staszu SwrwpidSS 
Pabło Hudinr. rap 

OCoBiega- 

26/01 Białystok - Fama 

27/01 Olsztyn - Andergrant 

29/01 Gdynia - Mandragora 

30/01 Kołobrzeg - Latarnia 

31 /01 Koszalin - Kreślarma 

01/02 Szczecin - Mezzoforte 

02/02 Grudziądz - Akcent 
03/02 Toruń-Pod Aniołem 

04/02 Bydgoszcz - Mózg 

05/02 Płock - Pub GrodzM 

06/02 Warszawa 

- Punkt 





gamę 
overload 





ffecenzje 
filmowe 

z „Opowieściami z ciemnej strony". Nakręcone w 1990 roku przez Johna Harrisona (który 
byt też autorem kilku odcinków serialu), nie są jakimś wybitnym dziełem w gatunku horro- 

aktorów, stojących wówczas u progu kariery (Christian Slater, Steve Buscemi, Juliannę Mo¬ 
ri-;.:. Po drugie autorami iterackich pierwowzorów dwóch nowel są Arthur Conan Doyle 
i Stephen King (jego przewrotny pomysł o piekielnym kocie zaadaptował na potrzeby filmu 
mistrz horroru, George A. Romera). Po trzecie, mimo upływu czasu (a film się jednak przez 
te kilkanaście lat postarzał), ogląda się to całkiem nieźle. Może nie straszy za bardzo, ale 
za to ma swój klimat i budzi lekką nostalgię za specyficznym kinem końca lat 80. Dla zago¬ 
rzałych wielbicieli horroru - pozycja obowiązkowa. Reszta też nie powinna się nudzić. Gd) 
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2PAC 

DEATH ROW RECORDS 

Jest to z pewnością album niezwykły. Przede wszystkim 
z tego powodu, że momentami nic nie słychać, a kawałki Pa¬ 
ca można rozpoznać tylko po tytułach. Suge Knight próbuje 

jeszcze zarobić parę groszy na rapie i famie zmarłego artysty, dlatego pewnie puścił 
taka m ag aa rynek. ao ee: ;o ai aa - mm aa .aaośa ■ aemmm a: aanea aaasca; aie 
wyczyszczona, świadczy jak najgorzej o 2Pacu, jako artyście koncertowym. Jedyny 
ciekawy motyw to chyba pierwsze koncertowe wykonanie kawałka „Troublesome”, 
poświęconego przeciwnikom artysty (Mobb Deep, Nas, ekipa z Bad Boy), z odpo- 
wiecn m taoiretarzerr. Pmmmo tej a ezaz/aosta oaza ta aa kolejny jrmmm dowód 
na to, że w biznesie po prostu nie ma szacunku. Fani Tupaca Shakura poprzez szacu¬ 
nek dla niego powinni trzymać się od tej płyty z daleka, bo jest to kolejna ordynar- 

MAŁY ESZ ESZ 
BEZ zabezpieczeń 
FONOGRAFIKA 

Płyta niespokojnych, twórczych osobowości. 
Od przemyśleń o stołecznej martyrologii, przeskakujemy 
do tego, o czym dziewczynki nie mówią mamie, w mię- 

podziat się twardy dysk z jego głowy (to akurat coś dla fanów Fisza). Od „Żołąd¬ 
kowej Gorzkiej” na ursynowskiej ławce uciekamy do zagadek (co mówią „francu¬ 
skie usta"? Nie wiem, ale rap w tym numerze jest rozedrgany, jęczący, mało płyn¬ 
ny), rozważań politycznych i społecznych, czy też studium ludzkiej zawiści. 
Muzycznie jest równie barwnie. Szogun (główny producent) ewoluował, zwiększy¬ 
ły się jego umiejętności, wyrobił się smak. Jego beaty nieco kontrastują z Małym, 
potrafią być zimne, odległe, przestrzenne za sprawą po nakładanych pogłosów, 
niecodzienne dzięki specyficznemu graniu samplami i zaskakującym brzmieniom 
cc-rkjsj:. ozasem : izszc ua: c r o -z'-.. z espieszimimu lazzoz . czasem me ancrc- 
lijne. Deejay Delta daje świetne breakbeaty, Malin i Polej zapewniają klasyczny 
posmak, Bit Bru zaś żywiołowość. Karolina Grygotowicz śpiewa z wyczuciem, 
w przyzwoitej formie jest DJ Grubaz. 

W refleksjach dominuje dystans i dojrzałość. Forma sugeruje warszawską szkolę 

styczną intonację. Najatrakcyjniej prezentują się utwory takie jak „W bezruchu" i bardzo 
osobisty bonus track, gdzie emocjonalne linijki podane są na beat miękko, z dużą ilo- 

również miejsce na odrobinę brawury i błyskotliwą uszczypliwość manifestowaną wer¬ 
sami takimi jak: „Pieścisz mój umysł jak 'Mind Sex' Dead Prez / mówię jej to nawet 
po kiepskim seksie". 

„Bez zabezpieczeń” odurza. Dzięki tej płycie ziemia kręci się nieco wolniej, zarazem 
stając się przyjemniejszym, ciekawszym miejscem. Świetny debiut, a zarazem kandydat 
do płyty roku. Obowiązkowo. Może i wy zaczniecie „chodzić jakbyście tańczyli”, flint (cs) 

I i l 

r PIDŻAMA PORNO 
i BUŁGARSKIE CENTRUM 
| S.P. RECORDS 

Pidżama Porno to w sumie taki dziwny zespół. Albo 
I się go lubi, ten prosty punk rock, nieraz niebezpiecznie 
■ flirtujący z piosenką ogniskową, te proste, choć często- 
■ kroć głębokie i przejmujące teksty Grabaża. Albo 

po prostu nie. I nic człowieka nie jest w stanie przekonać do zmiany zdania. Ja - 
na swoje szczęście, bądź nieszczęście - należę do grupy pierwszej. Ale z drugiej 
strony własnego zdania nie należy zmieniać za często i dlatego tak właśnie lubię 
Pidżamę. Że mają swój styl i nie zamierzają go wcale zmieniać. Cóż właściwie 

pidżamowych hiciorów, w jak najlepszym pidżamowym stylul Jest więc romantycz¬ 

nie i smutno („Nikt tak pięknie nie mówił, że boi się miłości”), jest troszkę gniew¬ 
nie („Wirtualni chłopcy”, „Egzystencjalny paw”, oraz kawałek tytułowy), jest po¬ 
etycko („Józef K.”), jest „coverowo”, czyli „Wódka” Kultu i „Rockin1 In The Free 
World” Neila Younga (respekt). Jak już wspomniałem, Pidżamka to nie tylko muzy¬ 
ka, ale i teksty Grabaża. Kiedyś byt „Ezoteryczny Poznań” i „Poznańskie dziewczę¬ 
ta”, teraz „Kat kotów ma oczy zielone”: „Chcesz więcej niż dziś mogę tobie dać, 
mcpmore V.'!ęceI'. Permem wiece.: W eCeF NiE MAivP moje clr.i mam we ooEceo- 

' ne, Czekam aż świat zazieleni się na śmierć”. Proste, ale nie prostackie. Tylko, 
skąd on to, do cholery, wie? To tyle powrotów do przeszłości. Kupcie tę płytę, słu¬ 
chajcie textów Grabaża i chodźcie na koncerty Pidżamy. Bo przyjdą goście z buł¬ 
garskiego centrum i zrobią to, co robią najlepiej, gad 

ALEXISONFIRE 
WATCH OUT! 
EQUAL VISION 

Pierwszą płytą chłopaków z Alexis byłem zachwycony 
j - niby nic, zwykłe gitarowe granie, czasem ostro, czasem 
1 melodyjnie, czasem odrobinę melancholijnie, czasem 
gniewnie. Ot, kolejny amerykański zespół łączący lekkie, 

alternatywne, college'owe granie z emo, hard core'em, czy nawet metalowymi rif- 
fami. Ale coś było w tej muzyce, że człowiek chciał jej słuchać na okrągło. Minął 
już chyba rok - albo więcej - a ja wciąż nie mam dość takich kawałków jak: „Wa- 
terwings", „Where No One Knows”, czy „Jubella”. Aż tu pewnego pięknego dnia 
wpadł w moje łapska drugi album Amerykanów. I... zgrzyt, coś nie tak, brzmienie 
jakieś płaskie, wokale jakby gdzieś z tylu i wszyslko takie delikatne. Płytę odłoży¬ 
łem na półkę i wróciłem do starych kawałków Alexis. Ale coś tam w środku mówi¬ 
ło, daj im jeszcze jedną szansę, posłuchaj spokojnie (o maj god! Słuchać Alexi- 
sonfire spokojnie?!), to co, że „Watch Out!” sprawia wrażenie o wiele 
spokojniejszej? Jakby dla zachęty zobaczyłem w jakiejś muzycznej „tiwi” teledysk 
do utworu „Accidents” promujący ten album. I wtedy wszystko stało się jasne - 
szybciutko rączka powędrowała na półkę z płytami, rękawem bluzy został starty 
•w.u ' dc odtwarzacza. mP /mmymeemme Pwme: Cud je?, o w cle spokojnie szy. 
bardziej, hm, melancholijny, stonowany, jest w nim o wiele więcej melodii, Geor- 
ge Pettit już nie zdziera tak bardzo gardła dając większe pole do popisu drugiemu 
wokaliście i gitarzyście Dallasowi Greenowi. Ale to wciąż jest Alexisonfire, zespół 
pełen emocji, uczuć wylewających się z każdej sekundy ich grania, to wciąż ich 
charakterystyczne riffy, kompozycje. A że melodyjniej, smutniej? Jakie to ma zna¬ 
czenie? To po prostu DOBRA MUZYKA, gad 

v 
EYE FOR AN EYE 
DYSTANS 
PASAŻER 

Kiczowata okładka może zniechęcać od kontaktu z pły¬ 
towym debiutem formacji z Bielska-Białej, ale muzyczna za- 

kretna pigułka wypełniona nośnym, melodyjnym HC / punkiem w streetowym 
wydaniu. Atuty bielszczan to niezły kobiecy wokal, gromkie chórki i mocne riffy. Po¬ 
myślcie o nowszych, bardziej punkowych wcieleniach Sick Of It Ali i Agnostic Front, 
wspartych żeńskim głosem, a będziecie na właściwym tropie. Swoją drogą wpływy 
AF stają się momentami aż niepokojące, bo np. refren „Krzyczymy” jest niemal klo¬ 
nem tego z „Police State” Agnostyków. 

wątpliwych uroków ulicznego życia w wielkim mieście w niskiej klasie, co stało się nie¬ 
szczęsnym standardem w podobnej konwencji. Nie wyróżniam żadnego z czternastu 
Ulwo:-U?.1 grupy. cc v.'S7'vst■< e trzymają '.vysok! poziom ynemu ej na ewo.e o cwwec hym¬ 
ny EFE u _ j h Ei i i i 1 ri i nr- j 
teraz zamierzam kibicować. /SBTN/ 
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żadnych ciśnień 



Jrffobb deep 
prawdziwi gracze 

nagrywają sobie kamerką tylko po to, żeby trzymać to u siebie na póice i najwyżej po- 

Ja rozumiem, że najebać się substancją zakazaną i siedzieć na backstage'u gadając 

fajnie sobie to pooglądać. Podobnie jak Havoka i Prodig/ego w studio czy też podczas 
podróży do Kalifornii samochodem. Prowadzi Alchemist, jest Big Noyd na pokładzie te¬ 
renowego krążownika, są tematy do rozmowy. 

Na tym video zobaczymy kilka ciekawych miejscówek. Między innymi kultowe kali¬ 
fornijskie studio tatuażu Mr. Cartoona, w którym dziargafo się wielu znanych wykonaw¬ 
ców rapu z całych Stanów, żeby wymienić tylko Eminema, Exzibita czy kolesi z Cypress 
Hill. Kalifornia to jednak dla Mobb Deep tylko cel krótkiej podróży (i okazja do zabawy 
bronią palną w hotelu, Jezu..., zresztą na tym video gnaty pojawiają się często). Kozac- 
twem pełnym jest podróż po Oueensbridge, po którym oprowadzają Havoc i P. Miejsców- 
K: ,r ^ yZ 1 ' 'i'; ZZ/.Z 'Z:.; Z'.Z /W,;.-, '.V d ’ ’ 
Albo to jest montowane, albo... Nieważne, podam tylko rozszerzenie skrótu NYPD - New 
York Pricks and Dicks, tłumaczyć nie będę. 

Wszystkich „bonusów", jakie znajdują się na tym dvd, nie opiszę. Nie mam zamia¬ 
ru psuć wam zabawy. A tej fani hardkorowej formacji z NYC będą mieli sporo. I jest jesz¬ 
cze jedna kozacka rzecz - do dvd dołączony jest również cd z produkcjami MB i zioma- 
li z dzielnicy. Kilka naprawdę niesamowitych, niedostępnych nigdzie indziej produkcji, 
m.in. numer Lloyda Banksa z G-Unit z Havokiem, DJ Big Mikę, DJ Green Lantern i Gun 
Sling w exclusive‘ach. Można to cudo kupić w Polsce, warte każdych pieniędzy, kwl 
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jrjowe klipy 

trze... Czerwona Mrówka jeszcze 
i/;)). No, ale cóż, koniec tego do¬ 

brego. Trzeba rzucić się w wir pracy, aby ten nowy 2005 rok byt lepszy, a może być lepszy, 
- i racy - - i o c' [ -'iz - ' dc życia potrzebują pracy, bo bez 

niej się marnują. Oczywiście chodzi tu o czarne mrówki! Takie jak My-Czerwone, do życia 
potrzebują kobiet, zabawy i czegoś na ząb;))). Przerwa świąteczna przedłużyła się trochę 
i Mrówka nie zdążyła przejrzeć wszystkich nadesłanych klipów, ale coś tam się udało... 

Nie da się ukryć, że klipy są kolorowe i chwytające, ja to nazywam lokalnym wraże¬ 
niem. Kiedy patrzy się na te filmy, dłużej nic po nich nie zostaje. Podobają mi się zdjęcia, 
ciężko mi jednak powiedzieć o nich klip. Prosty test - bierzemy płytę w dwa paluchy, kła- 

pliwie czekamy na teledysk hiphopowy. Doczekawszy się wyłączamy fonię i puszczamy 
płytkę. I co? Pasuje? No właśnie! Z moich doświadczeń wynika, że jeżeli wcześniej nie wi¬ 
działem klipu, to pasuje. Nie ma kluczowych (dobrych) ujęć, stanowiących oś, do której 
wraca treść klipu. Brakuje prowokacji, intrygi, zabawy. Przeważa strach przed tym, jak bę¬ 
dzie odebrany klip, jak zareagują ziomy. 

Do cholery bieda! Widziałem trzydzieści klipów z fadnymi zdjęciami, w których prze¬ 
walają się cycki, i nie zapamiętałem żadnego numeru. Wynika z tego, że inspirują was wy¬ 
łącznie istniejące klipy. Wasze pomysły są lepsze, gwarantuję wam, na tym polega rozwój. 
Zapomnijcie wzory na klucze oświetleniowe, pokażcie, co wam się podoba. Stare pryki cze¬ 
kają! Co was inspiruje? Jak chcecie o tym powiedzieć? A sprawa jest o tyle nieprzyjemna, 
że jeżeli staracie się komuś przypodobać, to rezygnujecie z własnego JA. To jest bardzo do¬ 
bre dla tych, co tego JA nigdy nie mieli i puszczają swoje klipy w TVP2. Funkcjonujecie 
w czasach bez cenzury, możecie mówić, co czujecie, a powtarzacie po innych... Dobra, 

PEJA „Życie kurewskie“ 

szami z tekstu i obrazu. Tam gdzie widać cierpienie bogactwa, i szczęście chorego, które¬ 
go nie sposób zrozumieć. Coś takiego stało się w tym klipie. Podoba mi się w tym klipie, 
że niema tu nic nadętego. Nic na siłę, nic patetycznego. Z drugiej strony samo życie. Treść 
tego klipu nie niesie żadnej historii, ale to tylko pozory, bo tak na serio to niesie historię 
każdego, kto widział: cwaniactwo, frajerstwo, złodziejstwo, obłudę. Powtarzające się moty¬ 
wy z drobnymi zmianami subtelnie rozszerzają temat i kiedy wydaje się wszystko powiedzia¬ 
ne, na rękach ochroniarza pojawia się dziecko. „Dziecko” to „dziecko”, pojawia się ono jak¬ 
by w kontekście pewnego sprzeciwu, nieuchronnego obrotu spraw tego świata. To symbol 
powtarzania błędów, dla innych nadzieja na ich poprawienie i szansa na życie niekurewskie. 

Świetny montaż, choć mogłoby być trochę szybciej. Tak sugeruje muzyka. Są momen- 

Ma to trochę charakter dokumentalny. To są właśnie smaczki tego klipu. 
No, ale cóż... Nie można tylko słodzić! Jest jeden moment, gdzie transowy lot mrów- 

„bezczelny” cień operatora biegnącego z kamerą po boisku. O LITOŚCI!!! To było straszne 

pamiętajmy, że jest to maty film i jaki by nie byt, to zawsze wprowadza widza w inny wy¬ 
miar. A cień kamery w kadrze to zupełnie inna, słaba bajka... 

Tym optymistycznym akcentem RedAnl kończy nadawanie;). 

3 
■k exclusive: VI ENIO i PELE w studiu DJ a PREMIERA M 

V GRAMMATIK Andrzej sapkowski śuzgerym <sunrise Mikę PATTON KALIBER 44 PIH 
Polski Rap Prawdziwa Historia-nowaptyta z kolekcji 



do nabycia w sklepach firmowych; 
Rordo Jazd/ Ftfeki^-p^^^d^bk^S, 

T§£2S 
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11.02.2005 
WARSZAWA 

KLUB STODOŁA 
ul. Batorego 10; Start.: 20.00 

Bilety: 39 zł w przedsprzedaży, 49 zł w dniu koncertu. 
Przedsprzedaż Bileterie Empik, Short Cut 

(Traffic Klub ul Bracka), Yo Shop (ul Chmielna), Chrom 
(A/tetro Ratusz, Rondo Jazdy Polskiej). 

12.02.2005 
WROCŁAW” 

KLUB KOLOR 
Przedsprzedaż:WAX WORK (uL Biskupia 7a - boczna ul. 

Oławskiej), SQAD (ul. Świdnicka), CLINIC BAZAAR (ul. Ruska 51), 
UNDERGROUND (Rynek pod McDonald's) 

c= clubbenpl 

©•Ginął I1!!.. !l RAPGBA.COM 





itf 2004 
mistrzostwa polski dj’ów 

No i finał Mistrzostw Polski Dj’ów ITF 2004 za nami... Impreza odbyta się w piątek 22 października w klubie 
Ground Zero w Warszawie i sktadata się z dwóch części. O tym, co działo się na scenie i poza nią i oczywi¬ 
ście, kto zostat zwycięzcą imprezy, przeczytacie poniżej 



^jnkmaster flex 





dj five 
i’ve got five on it 

■^&k“ 

'SSSam 
MB* 

Ss^ssfs 
gam ’)Sl?£S«SS 



22-27 lutego 

01-06 lutego 
15-20 lutego 

08-13 lutego 

Zakopane: 
POP Klub Ampstrong 

Krynica: 
POP Klub Kruk 

Szczyrk: 
POP Klub Jama 

28 stycznia 
Wilki 

T.lOVE 

Myslovitz 
Sldney Polak+ 
Pezet + Noon 

Fajni NOKIA 
partnerzy: CoNNI(, ■ TATA 

Na antenie TATA 
pozdrów swoich znajomych w GET THE CUP l oglądaj: 
VIVAMAT - od poniedziałku do piątku - godz. 16:00 

MEGAZIN - czwartek - godz. 22:00 



dj decks 
plany 

Dj Decks jest jednym z tych, którzy na polskiej scenie są od dawna. Jest nieodłącznym partnerem Pei 
w Slums Attack, jest także twórcą większości bitów na nowej, nadchodzącej płycie poznańskiej grupy. Poza 
zainteresowaniami rapowymi ma swoje sportowe hobby i plany na przyszłość, którymi podzielił się z czytel¬ 
nikami SLG. Plany Dj'a Decksa, zapraszamy 
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tadeusz baranowski 
zrób to sam! 



Nerwosolka miat się zacząć w piśmie Alpha, ale pewna pani powiedziała mi, że to ani 
taki Nerwosolek, ani taka Antresolka, a najlepiej by było, żeby ten komiks nazywał się 
.pTii9sorX dzl?.'a". N£ tyti za-<on:zy's 9 e inra wsoćIcTca: tyn cismem. Koit k- 

sy o treści, których decydowałem tylko ja, byty zawsze moimi najlepszymi. Te prace, 
przy których ulegałem presji zamawiającego, albo starałem się dostosować do gu¬ 
stów czyjegoś widzimisię, są moimi najgorszymi i teraz się ich wstydzę. Dzisiaj moi 

torskiego albumu, w którym mogę wykreować własną wizję plastyczną i tekstową. 

sce, dowiaduję się, że brak szacunku dla naszej pracy stał się normą. Wydawnictwa 
mają tak skonstruowane z autorami umowy o dzieło, że praktycznie odbierają im pra- 

torowi za pierwsze wydanie 100 procent honorarium - przy drugim wydaniu - 80 

ii .vo:::s: stcTc/zarych rzaz /V7'zaz.cz/: i i y ze ;vezzy zzy poźn.y 

ków Komiksowych). 
Właściwie, jeżeli samemu się nie podejmie jakiejś inicjatywy, a wiadomo jak 

jest trudno, to młody twórca komiksowy praktycznie nie ma szans na wypromowanie 
swojej twórczości. Egmont chciał mieć w swojej kolekcji klasykę polskiego komik- 

„Achtung Zelig” Gawronkiewicza i Krystiana Rosińskiego. Może dlatego, że ja sam 
czuję się czasami bardziej scenarzystą niż rysownikiem? 

Czasem napisanie scenariusza kosztuje mnie trzy razy więcej czasu, niż potem 
jego narysowanie. Przez ostatnie lata zmienił się także nieco mój sposób rysowania. 
Nerwosolek, którego teraz rysuję, nie będzie już taką „czeską marionetką”, jak mi to 
niedawno wypomniano w pewnym wywiadzie. W każdym razie dopóki nasze wydaw- 

czarno widzę przyszłość naszych młodych twórców, przynajmniej w naszym kraju. 
Pociechą może być tu tylko fakt, że niektórzy zaczynają już karierę artystyczną w kra¬ 
jach Unii. Ale tu pada kolejne pytanie. Czy na przykład można sobie wyobrazić pana 
Jacka Frąsia rysującego do scenariusza Duchateau? Czy, z całym szacunkiem dla 

frankofońskim? I nie opowiadajmy tu banialuk o globalnej wiosce. 

jego oblicza poprzez podporządkowanie się idiotycznym, komercyjnym wymogom 
chwili. Jaki będzie ich dalszy los, tego nie wiem. Może powinno powstać coś takie¬ 
go, jak kiedyś we Francji, czyli stowarzyszenie niezależnych rysowników, którzy 
na przekór wszystkim wydawali swoje własne rzeczy. Nie myśląc o sprzedawaniu 
wielkich nakładów, ale o tym, żeby robić swoje. Wydawcy zachodni zainteresują się 
tylko wtedy naszym rysownikiem, gdy jego prace zaczną się sprzedawać w naszym 

su, ale nie byt zainteresowany nawiązaniem z autorami tej serii stałej sensownej 
współpracy. A młodzi rysownicy trafiają do agencji reklamowych, gdzie pracując 
po kilkanaście godzin na dobę nie mają już czasu na realizowanie swoich pomysłów. 
Dlatego nasz rynek tak wygląda. Są rysownicy, którzy pracują dla idei, chętnie odda¬ 
liby swoją pracę za darmo wydawnictwom, aby tylko znaleźć się na półkach księgar¬ 
skich, ale znam przypadki, że nawet świetni rysownicy są bagatelizowani. 

Może kiedyś uda mi się założyć w Internecie taką nieformalną czarną listę wy¬ 
dawnictw i agencji reklamowych, które nierzetelnie traktują twórców. Jeżeli nasze 
państwo może założyć czarną listę dłużników - obywateli, to czemu my nie mogli- 

twierdzę, że coś dzięki temu od razu wygramy, ale może ten i ów zacznie się bać, że 
znajdzie się w takim „doborowym” towarzystwie na forum publicznym? Jest już parę 

TWOJA PRZYSZŁOŚĆ UZALEŻNIONA JEST OD POMYSŁÓW AUTORA 

mamy całą grupę wspaniałych rysowników - autorów. Mają niesamowity warsztat ry- 

z naszej polskiej kultury. Robią wspaniałe rzeczy. Często sięgam do albumów wła¬ 
śnie polskich artystów: Rafała Skarżyckiego i Tomka Leśniaka, Janka Kozy, Jacka Frą- 

' " 'za. Bardzo usatysfakcjonował mnie scenariusz albumu 

kraju w ilościach 30-40 tysięcy egzemplarzy. Jest jeszcze jedna sprawa: polski ko- 

rają zwykle jakąś specyficzną filozofię i indywidualne podejście do otaczającej rze¬ 
czywistości. I to jest nasz cenny dorobek i wktad w kulturę całej Europy. 

Przeczytałem, że moje komiksy są napisane w taki sposób, że nie ma możliwo¬ 
ści, by byty one zrozumiałe na zachodzie. To nieprawda. Trzeba tylko zadać sobie 

chcą za to płacić. Tomasz Beksiński przetłumaczył Monty Pythona tak genialnie, że 
jest zrozumiały i zabawny dla wszystkich. Ja też przez pewien czas miałem znakomi¬ 
tego tłumacza, Mateusza Żuławskiego, który potrafił przetransponować mój język 
na język zrozumiały dla Francuzów. 

DZISIAJ OPOWIEM WAM DOWCIP 

po paru dniach pojawili się supersprzedawcy z allegro, którzy chcieli kupić cały na¬ 
kład z prawami do dystrybucji. A ja cały czas potwierdzam, że nie robię tego tylko 
n - p i u ii-. i - [mi tim 'i > ’ r |, nr i n n 
do mnie piszą (burp@hot.pl) podtrzymując mnie na duchu. Myślę, że to będzie 
szansa na mój powrót na rynek polski. ^ 
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ty story 
l^lfo spoteczniakach stów kilka... 

>ie) jest tak, że jak ktoś wysko- Generalnie w Polsce (a, , ,, . , 
czy z jakąś inicjatywą, to albo jest z góry wyśmiany, albo każdy jego znajomy ro¬ 
bi wszystko, aby nie pomóc. Zastanówcie się, pewnie i wy nieraz byliście świad¬ 
kami gaszenia zapatu jakiegoś typa, który wyskoczyi z propozycją przebudowy 
jakiejś miejscówki. Niestety, w naszym pięknym kraju liczy się to, aby się nie wy¬ 
chylać i być jednym z członków szarego tłumu. Niezbyt dobrze są przyjmowane 
jakiekolwiek próby wydostania się z niego. 

Pamiętam nieraz widok drwiących uśmieszków, gdy ktoś wyskakuje z pomy¬ 
słem posprzątania miejscówki ze śmieci („przecież od tego są sprzątacze") al- 

nicą, praktycznie w każdym roku przybywają na nich nowe elementy. Wystarczy 
że ogląda się regularnie skate videos, albo bywa się np. co roku w Pradze - ca¬ 
ły czas jest tam coś nowego, czy to nowe wybicie, czy murek wspólnie zrobiony. 
Nam się po prostu nie chce tego robić. Poza tym, jak wiadomo, największą na¬ 
szą wadą narodową jest kłótliwość, więc nigdy nie dojdziemy do porozumienia. 
Ten się nie lubi z tym, to miasto nie lubi innego. Przecież tylko w Polsce możli¬ 
wa jest taka akcja, że jak wychodzi jakiś długo oczekiwany iilm, to zamiast gra¬ 
tulować skaterom trików, narzeka się, że w produkcji tej nie występuje ktoś z ro¬ 
dzimego miasta. To ogromny wstyd, że przez tyle lat istnienia skateboardingu 
w Polsce (15-16 lat) nadal jesteśmy zaściankiem Europy. A o tym, że może być 
inaczej, przekonują nas południowi sąsiedzi, którzy zaczynali przecież w tym sa¬ 
mym czasie co my. Przez ten czas doczekali się wielkiej, cyklicznej imprezy, wi¬ 
zyt najlepszych i zajebistych własnych riderów. 

Dlatego cieszy mnie bardzo fakt, że i w naszj.v. 
się ruszać. Musiało minąć tyle czasu, żeby niektórzy ludzie zroaunwsii, ze mn 
naprawdę najbardziej w tym wszystkim liczy się skateboarding, a nie podziały 
i kłótnie. W ostatnich latach na szczęście pojawiło się kilka osób, które chcą po- 
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boarderweek 
tydzień na deskach 

Puchar Europy 
Nokia FIS 2005 
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wyjazd to byt wyjazd na imprezę znaną w środowisku deskowym jako Boarderweek, 
tydzień dla deskarzy i newschoolowych narciarzy, podczas którego odbywają się za¬ 
wody dla jednych i drugich, i jest oprócz tego masa innych atrakcji. 

Pomimo tego, że po licznych trasach pięknej doliny po prostu nie dato się jeź¬ 
dzić, byto twardo, lodowato i strasznie tłoczno, snowpark przygotowany byt bardzo 
dobrze. Na trasie, która na co dzień stuży do rozgrywania najważniejszych na świę¬ 
cie imprez w slalomach narciarskich, zbudowano tor do slopestylu, który sktadat się 
z wielkiego kickera, sekcji raili (raił prosty, transfer na raił w dót i trapez), potem by¬ 
ła mniejsza skocznia i na końcu duży raił prosty i na samym końcu wielki c-rail. Ca¬ 
łość przygotowana jak na istniejące warunki idealnie, codziennie rozjeżdżane ratraki, 
wyszejpowane wjazdy na raile, po prostu perfekcja. Dla mnie mogłoby nie być 
wszystkich innych tras, mógłby tylko snowpark zostać. I żeby więcej śniegu spadło, 
ale śnieg oczywiście spadł dopiero w ostatni dzień, kiedy wyjeżdżaliśmy. 

Na pierwszy ogień poszli narciarze freestyle’owcy. Dla nich zorganizowano na¬ 
prawdę wysokie rangą zawody pod patronatem jednego z francuskich operatorów 
komórkowych. Bogaty sponsor, wysokie nagrody i możliwość awansu do jeszcze 
większych budżetowo imprez, to wszystko przyciągnęło na Boarderweek najlep¬ 
szych pro-freeskierów z całej Francji, Tak więc Baptiste Collomb-Patton latał 
nad naszymi głowami zawijając kozackie rodea 54 i 72, JJ Coutett na luzie wcho¬ 
dził 27 na disaster na raile i przejeżdżał cały c-rail. Gdzie nie spojrzeć, coś się 
działo, poziom był naprawdę wysoki. To niesamowite, jak szybko rozwinął się i roz¬ 
wija dalej narciarski freestyle. Do tego wszystkiego słoneczko starało się zrekom¬ 
pensować brak śniegu i świeciło mocno non stop plus muzyka reagge i dancehall 
z głośników, to wszystko sprawiło, że narciarski kontest na Boarderweeku byt jed- 

roku były dwie główne dodatkowe imprezy, pokaz szalonych freestyle’owych motokro- 
sowców i koncert niemieckiej gwiazdy reagge - Gentelmana. Motokrosowcy przeszli 
moje oczekiwania. Nigdy nie jarałem się zbytnio motoryzacją, jednak oglądjąc na ży¬ 
wo jak goście na motorach walą backflipy ze skoczni na odległość 30 metrów lecąc 
z 15 metrów nad ziemią, można poczuć ogromny szacunek dla tych wariatów. Całe ich 
szot byto fajne - hip-hop wali z głośników, światła latają po rampie do skoków, silniki 
warczą, panienki szaleją - sex, drugs i freestyle motokross! 

Koncert Gentelmana także wywołał wśród publiczności duże emocje. „Throw ya 
lighters up!” krzyczał Gent ze sceny, a wszyscy ludzie podnosili swoje zapalniczki 
.11 i- j k '.i . . i 'I pJZu m f Izlzl1 tańczy a la 

klimat. Też tam bytem i się nieźle najebawitem, hehehehe. 
Wracamy na stok do zajawek zimowych. Snowpark już opisany, zawody narciar¬ 

skie też, teraz czas na snowboarderów. Do udziału w imprezie zgłosiło się ich 3 razy 
mniej niż narciarzy, ale i tak dawali radę. Jeżdżenie na nartach po railach może i jest 

bo tailpressik na railu na snowboardzie. To trzeba przyznać. Pełna zajawa i szacunek 
dla snowboarderów, dla narciarzy zresztą też. 

Z racji tego, że deskarzy nie byto wielu, zawody dla nich rozegrano raz, dwa, trzy 

jazdy Laurenta Gaugaina i jego kolegów. 
Tak jak już wspomniałem, akurat kiedy mieliśmy wyjeżdżać spadł upragniony śnieg. 

Dosłownie było to prawie tak: pierdut i leży pół metra świeżego puchu. Nie dane nam jed¬ 
nak byto pośmigać po dziewiczym puchu, porozbijani po tygodniu jazdy po twardym parku 
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hintertux 2004 

w -utelu. lu orga alorzywi ' ' pow tcają nan o przy 
golowa snowparku oraz o zapowiadanej na ^ajoliższc d^i pogodzie. Wy 
chód?' na ‘o. że ma być pięknie. Sp-awdzimy. A na razie spadamy tyłki 
w sobie znanym kierunku, żeby pojawić się na wieczornym balecie w lokal 

> jc iizu woaJamy j Matysa znajom 
.. 

g'zewka przed zbliżającym się Air&Style, co Hhtsr /jechała spora część ra 
iderów (ok. 3CI) mających tam startować. Więc w knajpie pojaw li się rów 
nież Joni Malmi. Matriej Crepel, Markc G'ilic Sami Al babie, Dimitr 
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Rano pogoda nas zupełnie zaskakuje, bo rzeczywiście jest stonce. Więc jednak pro¬ 
gnoza się sprawdziła. Ktoś stwierdza, że to inaczej niż u nas, że się nie spodziewał i że gło¬ 
wa boli. Ale nie ma lekko, więc wbijamy się na śniadanie i w drogę na lodowiec. Niestety, 
w tym sezonie nie tylko u nas zima data ciała i organizatorzy nie mogli przygotować snow- 
parku tam, gdzie by chcieli. Więc powstał on w cieniu sięgającego 3476 m. szczytu Orpe- 

pozwiedzać okolicę. Po paru godzinach mamy dosyć i zjeżdżamy na dół, bo trzeba zrobić 

bo wieczorne party dla wielu^zakończyto się'straszną matą. Cofnie zmienia faktu, że rano 
wszyscy zjawili się w snowparku i dopiero teraz zaczęło się prawdziwe jeżdżenie. Widać by¬ 
ło, że forma przed Air&Style jest niezła. Prym wiódł Sami Alibabic, Mathieu Crepel i Mar¬ 
ko Grilic, którzy na luzie rzucali niezłe triki i wcale nie wyglądali na specjalnie skacowanych. 

a następnie megaduże 900, po czym dla odprężenia i z uśmiechem na twarzy rzucił under- 
ilipa 54C. '.o ;:v było f... :o ■■ ~cv, scrir-yic s ę nam sień:?.. Vv:?r żegnaliśmy a ? 
ze wszystkimi i pojechaliśmy do Garmisch, ale to już inna historia. ^ 







Witam. W poniższych kilku zdaniach pragnę, Drodzy Czytelnicy, przedstawić Wam moje poglądy i spostrze¬ 
żenia związane z imprezami hiphopowymi na których udzielałem się jako dj jeżdżąc niemal po całej Polsce 
już od około dziewięciu lat. Przez ten czas biorąc pod uwagę muzykę, atmosferę i zachowanie publiki w klu¬ 
bach wiele się zmieniło... 

foto Wiedźma Cess (CS) 

Czasem brakuje oldschoolowego podejścia... 
... czyli moje spojrzenie na imprezy klubowe 
z drugiej strony gramofonów. 

Moje początki to oczywiście rodzinne miasto Szczecin, jam pod Pleciugą, praktycz¬ 
nie sami znajomi, gra muzyka, b-boye tańczą, writerzy malują a na gramofonach zasuwa¬ 
ją dj'e Feel-x i Seba. Wtedy wtaśnie pierwszy raz zobaczyłem na żywo Technicsy i dane 
mi było na nich zaskreczować. Wtedy ugruntowałem się ostatecznie w przekonaniu, że 
szuranie winylami i granie z nich muzyki to jest to, co chcę robić. W tamtych czasach 
muzyka grana na imprezach hiphopowych, czyli rap, r-n-b, funk, soul, czy electro dla 
b-boyów, nie była zbyt intensywnie promowana przez media, można powiedzieć, że nie¬ 
mal jej w nich nie było, Na bibach pojawiali się ludzje szczerze zainteresowani tym 
brzmieniem, szczęśliwi, że mogą brać w tym udział i nastawieni na dobrą zabawę. Wie¬ 
lokrotnie pytali o nazwy puszczanych kawałków i prosili, by im je nagrywać (wtedy jesz¬ 
cze niewiele osób słyszało o czymś takim jak nagrywarki cd do komputera ani tym bar¬ 
dziej o ściąganiu muzyki przez Internet). Panowała jakaś taka trudna do opisania 
magiczna atmosfera, bójki i inne akty przemocy praktycznie się nie zdarzały, bo prze¬ 
cież... prawie wszyscy się znali. Co tu kryć, biorąc pod uwagę dostęp do płyt, dj'e (a by¬ 
ło ich niewielu), byli w wiele gorszej sytuacji niż dziś. 0 hiphopowych winylowych krąż¬ 
kach kupowanych w Polsce można było zapomnieć, toteż trzeba było jeździć do Berlina, 
zamawiać u zagranicznych znajomych, czy też prosić kogoś, by przywiózł coś ciekawego 
na winylu przy okazji zakupu magnetowidu, czy czegoś tam innego atrakcyjnego cenowo 
na Zachodzie. Ze sprzętem też nie było łatwo. Przez parę lat pożyczałem gramofony 
od Seby (wielkie dzięki i pozdrowienia!!!). Pierwszy mikser sam sobie skonstruowałem, 
nie byt idealny, ale skreczować się dało i wiele się na nim nauczyłem. Wracając do im¬ 
prez - byfo ich o wiele mniej niż dziś. Odbywały się nieregularnie i byty to głównie jamy 
skup a.a:;e ” - na. saaiyah itctkot czua c ttt związanych a ku iurą i a-aup 

Dziś jest trochę inaczej. Niewielu członków „starej gwardii’’ pojawia się na impre¬ 
zach, zastąpiło ich młodsze pokolenie klubowiczów. Do pozytywnych zmian zaliczyć 
mogę przede wszystkim ogromny wzros popularności hip-hopu, r-n-b, soulu czy dan- 
caaalla. Muzy-y ta anec aa tt :rak;yczric wszęczie: wydalę a. a:ą. aa jest stucaana 
w Polsce najchętniej. Dostęp do płyt jest o niebo lepszy, pojawiają się imprezowe skła¬ 
danki, remiksy, tzw. party-breaki dające dj'om duże pole do popisu w graniu imprez. 
Sami dj'e również stają się popularni. Terminy turntablistyczne pojawiają się w rekla¬ 
mach, są wszędzie, nawet w najpopularniejszej sieci restauracji fast-food pojawił się 
zestaw o nazwie „skrecz” a na ulotce widniał wyżelowany młodzieniec poruszający pły¬ 
tą. Wszędzie pełno dj'ów, ludzie o nich mówią, tak fajnie być dj'em, tylko czy faktycz¬ 
nie wiedzą do końca, na czym polega ich zajęcie? Czasem mam wrażenie, że oczeku¬ 
ją ode mnie, bym po prostu puszcza! kawałki, które znają tylko i wyłącznie z telewizji. 
Jakby potrafili bawić się tylko do tego, co dobrze znają, czego nauczyli się na pamięć 
oglądając teledyski, bądź słuchając popularnych radiostacji nadających ostatnio w kół¬ 
ko to samo. Czyżby stwierdzenie jednego z bohaterów filmu „Rejs”, który sądził, że 
może mu się podobać tylko piosenka, którą już wcześniej słyszał, było obecnie coraz 
bardziej popularne? Faktycznie, trzeba przyznać, że większość hitów lansowanych 
w mediach to dobre kawałki, taneczne i w ogóle git na hulanki, ale przecież gdyby 
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wszyscy dj'e grali to samo i tak samo, to szybko stałoby się nieistotne, kto akurat gra. 
Winylowi gracze przestaliby być rozpoznawani, nieistotne byłyby ich ksywy i staliby się 
zwykłymi pracownikami klubów, w których grają. Czasem na dzisiejszych imprezach 
brakuje opisanej wyżej przeze mnie oldskoolowej, funkowej atmosfery. Nie chodzi tu 
konkretnie o muzykę, bo ona się zmienia i jest to zupełnie naturalne, tylko o podejście 
samych słuchaczy, odebranie tego, co ciekawego dj ma im do zaprezentowania. 0 luz, 
ti t p r i' I ni :::j u , i : im, i -1' 
cych się. Stojąc w didżejce, puszczając kawałki obserwuję tłum. Obserwuję migracje 
ludzi z parkietu do baru i z baru na parkiet. Najbardziej nie lubię chwil, kiedy włączam 
mój ulubiony, wyszukany gdzieś tam, np. w jakimś sklepie we Francji kawałek i patrzę 
jak potowa parkietu pustoszeje... Dziwne, bo przecież perkusja jest szalenie taneczna, 
a sample nie pozwalają stać spokojnie. „Kurcze, czy naprawdę nie czują tego bitu” - 
myślę. Przecież to taki wypas! Tak długo tego szukałem, w końcu znalazłem na sied- 
mlocalowym, winylowym singlu, teraz gram i... nic. Rynek płyt winylowych dla dj'ów 
jest bardzo rozbudowany. Oferta jest ogromna. Tysiące różnych ciekawych, tanecznych 
kawałków, hiphopowych, r-n-b, dancehallowych, funtowych. Tysiące remiksów, reedy¬ 
cji, które tylko czekają na przeróżnych stronach internetowych na to, by je przesłuchać 
i kupić z myślą o ciekawym secie. Kupuję z myślą o ciekawym secie... Tylko czasem 
wydaje mi się, że niewiele osób czeka na ciekawy set. Wszelkie nowości, eksperymen¬ 
ty z miksami i mniej znane klasyki niekiedy wydają mi się niezbyt oczekiwane przez pu¬ 
blikę. A szkoda, bo wg mnie, dj powinien być doceniany i rozpoznawany wtaśnie 
po stylu gry, po muzyce, jaką gra, po tym jak dobrze miksuje, co ciekawego wymyśli, 
wynajdzie na półkach, jak rozbawi tym publikę i jakie pozostawia wrażenie. Widząc ksy¬ 
wę danego turntablisty na plakacie powinniśmy kojarzyć: „o, dj Franek X gra, pewnie 
lin :>h .i-i-r T i - i--H'11 i l I i- e Ti i i uh ' ,| h 

Dużo osób prosi mnie często na imprezach o polskie numery, ale kurczę, nieste¬ 
ty większość hitów nie ukazała się na winylu. Brakuje polskich singli z wersjami in¬ 
strumentalnymi i acapellami, które umożliwiłyby dj'om kreatywne wykorzystanie ich 
na mikstejpach i imprezach i w dużym stopniu przyczyniłyby się do promocji płyt. 
Dj'e, producenci i raperzy, wydawajcie swoje produkcje na czarnych krążkach, bo 
koszt to niecałe ćwierć kręcenia klipu, a ileż korzyści! Winyl to podstawa hiphopowe- 
go dj'ingu i jak głosi staropolskie przysłowie - „Winyli nigdy za dużo". Wracając 
do imprez... Kilkukrotnie miałem okazję grać na różnych, mniejszych i większych im¬ 
prezach za granicą (zachodnią) i zaobserowoałem tam coś, czego czasem brakuje 
u nas. Chodzi tu głównie o podejście do zabawy i chyba trochę inne, bardziej entu¬ 
zjastyczne i luźne odbieranie muzyki. Mam nadzieję, że i w naszych klubach atmos¬ 
fera powróci do tej sprzed lal, kiedy to pulsujący bit doprowadzał zajaraną publikę 
do szału, zabawa była dzika, przepełniona szczerą radością (jest super, bo obserwuję 
pojawiające się tego symptomy). Apeluję w tym miejscu o większe zaufanie do dj'ów. 
Nie wymagajmy od nich, by grali ciągle te same kawałki, pozwalajmy im pokazać nam 
coś, czego może jeszcze nie znamy, jeśli faktycznie interesujemy się i lubimy tę mu¬ 
zykę. Pokażmy, że faktycznie czujemy funkowy, hiphopowy czy dancehallowy bit. 
Przynieśmy ze sobą na imprezę trochę takiej oldschoolowej atmosfery, bo przecież 
hip-hop to kultura zabawy a nie lansu i napinania się. Więcej luzu, uśmiechu i rado¬ 
ści a nie narzekania na wszystko wokół! W tym miejscu pragnę wyrazić wielki szacu¬ 
nek dla wszystkich tych, którzy wiedzą, co znaczy dobra zabawa, słuchają, co dj ma 
im do powiedzenia w secie i mają otwarte uszy na wszelkie dobre dźwięki! Pozdra¬ 
wiam i życzę udanych hulanek. Do zobaczenia w klubie! ^ 






